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Мр Милица КОТУР 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

 
 

МАНАСТИР ЗАВАЛА 
– конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству – 

 
Резиме 

Манастир Завала са фреско сликарством из 1619. године спада у најзначајније 
споменике у Босни и Херцеговини.  

Лоше стање манастира Завала проузроковано је низом веома комплексних фактора, 
који не само да су пореметили архитектонску структуру објекта, већ су се веома снажно 
одразили и на унутрашњу зидну декорацију1. Пројекат архитектонско-санационих радо-
ва комплекса манастира Завала, појединих фаза, као и надзор вршили су стручњаци на-
шег завода2, уз стручну и финансијску потпору шведске организације CHWB.  

Радови на фреско сликарству манастира Завала вршени су од 2001. до 2005. го-
дине, на основу пројекта Републичког завода за заштиту културно-историјског и при-
родног насљеђа Републике Српске, који је био и извођач. Прву фазу радова, која је тра-
јала до 2003 године, финансирала је и стручно пратила шведска организација Cultural 
Heritage without Borders. Другу фазу радова, који су трајали од 2003. до 2005. године, 
финансирала је Влада Републике Српске. 

Стање зидног сликарства, односно степен угрожености био је изузетно велики, и 
неопходно је било предузети што хитније конзерваторско-рестаураторско-сликарске 
радове. Превентивни радови на зидном сликарству рађени су 2001. године, и  прет-
ходили су архитектонској санацији. Конзерваторско-рестаураторско-сликарски радови 
на зидном сликарству у методолошком и у изведбеном смислу умногоме су прилагођа-
вани архитектонско-конструктивној санацији. Потреба за скидањем зидног сликар-
ства проистекла је из архитектонског приступа рјешавању уздужних, конструктивних 
пукотина великог промјера, које су угрожавале стабилну структуру објекта.  

Метода која је примијењена у архитектонској санацији односила се на разиђивање 
нестабилних, напукнутих дијелова и поновно презиђивање. Да би се могло приступити 
оваквом начину санације, неопходно је било из унутрашњости објекта са зида носача 
скинути зидно сликарство. Скидање фреско сликарства заједно са малтерним слојем, 
из свода олтарског простора, српастог поља и из дијела апсиде, изводило се методом "di 
stacco". Трајање појединих фаза било је различито; захтијевале су поступност у раду, 
набавку специфичног материјала посебне намјене, уз ангажовање више стручних са-
радника,3 мајстора и помоћних радника. Радови на скидању и враћању зидног сли-
карства олтарског простора вршени су 2002. и 2003. године.  

Трећа фаза конзерваторско-рестаураторско-сликарских радова подразумијевала је 
низ поступака, од конзерваторских преко рестаураторских до презентационих, и одно-
сила се на осликане зидне површине у преосталом дијелу храма, које раније изведеним 
радовима нису обухваћене. Ови радови вршени су радне сезоне 2004. и 2005.  

Радови на фреско сликарству манастира Завала вршени су од 2001. до 2005. го-
дине, на основу пројекта Републичког завода за заштиту културно-историјског и при-
родног насљеђа Републике Српске, који је био и извођач. Прву фазу радова, која је 
трајала до 2003. године, финансирала је и стручно пратила шведска организација Cul-
tural Heritage without Borders. Другу, која је трајала од 2003. до 2005. године финанси-
рала је Влада Републике Српске. 

                                                 
1 Узроци оштећења су детаљно описани у претходном дијелу текста. 
2 У име завода одговорни пројектант дијела архитектонско-санационих радова била је, а врши-

ла је и надзор Милијана Окиљ, диа, а у име CHWB-a, Tina Wik, диа. 
3 Екипа која је изводила ове радове: одговорни пројектант и руководилац радова мр Милица 

Котур, дипл. конз.-рестауратор, Весна Милановић, дипл. конз.-рестауратор, Веселин Марко-
вић, дипл. конз.- рестауратор, Вања Дурсун, дипл. графичар, Маја Петровић, дипл. конз.- реста-
уратор, Соња Маричевић, апсолвент. конз.-рестауратор: Милорад Бабић, сликар, Саво Драга-
нић, техничар.   
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 У Херцеговини, на рубу Поповог поља, подно 
невисоког, стрмог и каменитог Острога, подвучен 
и усјечен под стијену, веома вјешто је смјештен 
манастир Завала. Име је добио по истоименом се-
лу, које се налази на крају дугог кланца којим је 
ишла стара комуникација од Сланога на мору до 
Поповог поља. Одмах испод манастира налази се 
гробље са остацима још старије цркве, коју мјеш-
тани зову Петковица, иако се зна да је црква била 
посвећена Св. Петру.4  

У непосредној близини је пећина Вјетреница, 
природни феномен тако типичан за херцеговачки 
крш, препуна дугачких ходника, те дворана бога-
тих пећинским украсима, а уједно и станиште чо-
вјечје рибице. 

 Склад манастирског комплекса и природног окружења чини овај склоп 
јединственим у нашој историјској, културној и природној баштини.  

Тачно вријеме настанка манастира Завале, са црквом посвећеном Ваве-
дењу Пресвете Богородице се не зна. Оно се оквирно датује у 15. вијек. Најста-
рији познати историјски запис о манастиру је из 1514. године. Током 17. вије-
ка манастир је живописан, тачније 1619. године.5 

У том периоду у манастиру ради веома плодна преписивачка радионица.  
Велика обнова манастира вршена је у 19. вијеку и трајала је од 1816. до 

1839. године. 

Опис и узроци општећења објекта 

Црква Светог Ваведења манастира Завале архитектонски је стопљена са 
пејсажом, ријешена тако да одаје утисак старих испосница, духовних, дубоко 
мистичких мјеста. Смјештена је на омањем каменом платоу испод стијене, 
подужно прислоњена уз њу, те стога сјеверну и западну страну цркве већим 
дијелом формира камени масив. Озидане су јужна и источна страна објекта.  

Манастир Завала је са спољашње стране једнобродне основе, са полукру-
жном апсидом на источној страни. Зидан је од правилних камених квадрова. 
Мале је висине, а покривен је каменим плочама са падом крова на једну стра-
ну, од стијене ка спољним габаритима објекта, оријентације сјевер – југ. У уну-
трашњости је полуобличасто засведен. Улазна врата у храм су са јужне стране.6  

Дужина цркве без апсиде износи 11,10 метара, а ширина је 6,60 метара.  
Храм је нешто сложеније основе у унутрашњости. Улаз у цркву је на јуж-

ној страни, у простор који формира припрату, а због конфигурације стијене 
изнад њега као и скривнице нешто је нижи у односу на наос цркве. 

Један од најзначајнијих сликара с краја 16. и почетка 17. вијека, хилан-
дарски монах Георгије Митрофановић, осликао је зидна платна Манастира 
Завале фрескама изузетне вриједности. 

                                                 
4 В. Ћоровић, «Манастир Завала», Српски манастири у Херцеговини, Београд, 1999; З. Кајмако-

вић, «Георгије Митрофановићу Добрићеву и Завали», Зидно сликарство у Босни и Херцегови-
ни, Сарајево, 1971 

5 Арх. И. Здравковић, А. Сковран, «Манастир Завала», Наше старине, Сарајево, 1959, V 
6 В. Ћоровић, «Манастир Завала», Старинар, Београд, 1922, III 
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За годину осликавања храма узима се 1619, на основу неколико фреско 
натписа у самом храму, од којих се један налази над улазом у јужну пјевницу. 

Иконографски опус илустрован у овом храму веома је богат; циклус праз-
ника, циклус мука Христових, већи број светих мученика, пророка, ратника 
и испосника, вјешто је укомпонован и прилагођен расположивим зидним по-
вршинама храма, што нам јасно указује на изузетне вриједности овог сли-
кара, а самим тим и његовог дјела. 

Зидно сликарство рађено је у "fresco" техници, а поједине завршне пар-
тије, нарочито на инкарнатима, рађене су "al secco" техником. 

У манастиру Завала до данашњих дана сачувано је око 205 м² зидног сли-
карстава изузетне вриједности. У олтарској апсиди сачувано је око 34 м², у 
сјеверном дијелу наоса 50 м², у јужном дијелу наоса око 45 м², свод који пре-
спаја ове двије површине има око 63 м², западна бочна страна лука у своду 
има око 9 м², и припрата односно западни травеј око 13 м².  

Зидно сликарство манастира Завале, као једно од најзначајнијих фреско 
ансамбала у БиХ, претрпјело је велика оштећења приликом ратних дејстава 
од 1991. до 1995. године. Када смо ми дошли 2001. године, стање фресака би-
ло је изузетно лоше и неопходно је било предузети низ хитних и веома сложе-
них конзерваторско-рестаураторских сликарских интервенција.  

  
МАНАСТИРСКА ЦРКВА – ИЗВАНА И У УНУТРАШЊОСТИ ПРИЈЕ ПОЧЕТКА КОНЗЕРАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА 

Лоше стање манастира Завала проузроковано је низом веома комплекс-
них фактора, који не само да су пореметили архитектонску структуру објек-
та, већ су се веома снажно одразили и на унутрашњу зидну декорацију. 

Карактеристичне су биле сљедеће врсте и степени оштећења: фреско мал-
тер са бојеним слојем недостајао је на конструктивним пукотинама, појасу 
који прати пукотине, као и на појединим партијама гдје постоје оштећења 
другог типа. На површинама на којима су изражене уздужне и попречне пу-
котине бојени слој је недостајао, а ободне партије које обрубљују наведене по-
вршине већим дијелом су потклобучене, и својим стањем и степеном угроже-
ности пријетиле су да и њих у скоријој будућности неће бити; потклобучене 
партије, односно партије гдје је одвојен фреско малтер од зида носача, повр-
шински су велике. Влага као и атмосферилије, на поједине боје које су хемиј-
ски нестабилније разорно су дјеловале, тако да су те боје данас сачуване само 
у траговима. 
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ПРИПРЕМА ЗА КОНСТРУКТИВНУ САНАЦИЈУ С ВИДНИМ ОШТЕЋЕЊИМА 

Стање и степен угрожености зидног сликарства манастира Завала био је 
велики и потребна је била што хитнија, како архитектонско-конструктивна, 
тако и конзерваторско-рестаураторска сликарска санација.  

Након изучавања елемената појединачно, као и на основу резултата доби-
јених анализама различитих поступака, наш приједлог је био да се конзерва-
торско-рестаураторски радови на зидном сликарству изводе у три фазе, и то 
сљедећим редом: 

1. конзерваторско-рестаураторски сликарски радови, који би претходи-
ли архитектонско-конструктивној санацији; 

2. радови који би се одвијали паралелно са архитектонско-санационим 
радовима, а односе се на скидање, обраду и враћање фресака; 

3. радови који би услиједили након завршетка архитектонско-санацио-
них радова, а односили би се већим дијелом на радове конзарваторско-реста-
ураторског и радове презентационог карактера. 

Конзерваторско-рестаураторска фаза, која је претходила архитектонско-
конструктивно-санационим радовима, односила се на обезбјеђивање изузетно 
угроженог зидног сликарства, односно на предузимање свих оних мјера које би 
омогућиле несметано извођење радова који су неопходни за успостављање кас-
није нормалне функције објекта.  

   
Радови на скидању и враћању зидног сликарства и потреба за њима про-

истекли су из архитектонско-конструктивног приступа у рјешавању уздуж-
них пукотина великог промјера, које су угрожавале стабилну структуру објек-
та, као и због обрушених дијелова свода у олтарском дијелу храма и у јужној 
пјевници.  

Метода која је примијењена у санацији односи се на разиђивање нестаби-
лних, напукнутих дијелова и поновно презиђивање. Да би се могло приступи-
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ти оваквом начину санације, претходно се из унутрашњости објекта са зида 
носача морало скинути зидно сликарство које је изведено фреско техником.  

Радови који се односе на скидање зидног сликарства веома су сложеног ка-
рактера, предузимају се веома ријетко, и спадају у најризичније и најкомплек-
сније фазе у конзервацији. 

Скидање фреско сликарства заједно са малтерним слојем, из свода олтар-
ског простора и из дијела апсиде, изводило се методом "di stacco". 

Обрађивање полеђине скинутих фрагмената вршено је механичким пу-
тем, ручно или уз помоћ машина. 

  
ОБРАДА ПОЛЕЂИНЕ СКИНУТИХ ФРЕСАКА И ФАЗА ЊИХОВОГ ВРАЋАЊА  

Након завршетка ових радова, свим фрагментима враћена је нумерација 
са леђне стране, на калупима су додатно фиксирани и остављени до следеће 
радне сезоне, уз повремену контролу. 

Након презиђивања засведеног дијела олтарског простора и завршених 
архитектонско-конструктивних радова у том дијелу храма, услиједило је вра-
ћање фрагмената на одговарајућа мјеста уз помоћ координантне мреже. Све 
тачке на координантној мрежи морају се поклапати. Фрагменти су учвршћи-
вани за зид носач полимерним везивом изузетног квалитета.7. Када су се фра-
гменти зидног сликарства уклопили на своја првобитна мјеста, уз додатно оја-
чавање, са лица живописа уклонили су се арматурни слојеви, а након тога 
обрађивана је фреска, с посебним освртом на линије спајања. Ободни дијело-
ви живописа обрађивани су механичким путем. На линијама сјечења наносио 
се ретуш малтер. На мањим партијама постављан је ретуш.  

На ретуш смо се одлучили ради естетског усаглашавања са околним пар-
тијама. Ретуширане површине биле су мале, а тон је прилагођаван додирним 
оригиналним осликаним површинама. Приликом тих веома сложених радо-
ва, скинуто, обрађено и враћено је око 45 м² фресака. 

Трећа фаза конзерваторско-рестаураторско-сликарских радова подра-
зумијева низ поступака, од конзерваторских преко рестаураторских до пре-
зентационих, и односи се на осликане зидне површине у преосталом дијелу 
храма, које раније изведеним радовима нису обухваћене. Ови радови врше-
ни су радне сезоне 2004. и 2005. године.  

Радови су се односили на оштећења фреско малтера са бојеним слојем, на 
потклобучене партије, односно партије гдје је дошло до одвајања фреско мал-
                                                 
7 Пресовање је вршено уз помоћ самоносивих преса, специјално израђених за овај објекат. 
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тера од зида носача, и те површине су биле велике. Усљед несметаног продора 
влаге, живопис је на многим мјестима био прекривен солима, које су дестру-
ктивно дјеловале на бојени слој, те су довеле до пулверзације и разарања боје-
ног слоја. Видљива је била и калцификација соли на површини живописа. 
Бојени слој прекривен је био слојем чађи и нечистоће, који је стварао тамнију 
скраму, те је била смањена читљивост естетске цјелине, а самим тим нарушен 
је првобитно снажан визуелни утисак.  

Инјектирањем и пресовањем потребно је било вратити стабилну везу из-
међу зида и фресака. Овај веома обиман и захтјеван задатак ријешен је с 
двије врсте инјекционих маса. Посебно су конструисани инјектори за гушћу 
инјекциону масу, као и једна врста преса која је иновирана намјенски за ове 
радове (о овоме ћемо посебно писати). Приликом инјектирања кориштене су 
и самоносиве пресе, тамо гдје су нам услови то омогућавали.  

Након инјектирања и пресовања потребно је било уклонити слојеве чађи 
и нечистоће – хемијским и механичким путем, опшити ободне партије жи-
вописа, нанијети ретуш малтер на мање површине и након тога ретушира-
ти тако да се тонски усагласе са оригиналом. Ретуширане су биле само ма-
ње партије на позадини и на драперијама. 

Обијање старог и постављање новог украсног слоја малтера у припрати, 
наосу и олтарском простору храма вршиће се истовремено након завршетка 
свих конзерваторско-рестаураторских радова на зидном сликарству. Одабир 
и постављање слоја новог декоративног малтера одговарајућег топлог окер 
тона мора се извести веома пажљиво, јер он има улогу повезивања оригинал-
них сликаних површина у естетски квалитетну цјелину. 

 




